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    Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

……………………………… 

    (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja/My podpisany/i :……………………………………………………………………………………………............... 

działający w imieniu i na rzecz:........................................................................................................................... 
                                                                        (pełna nazwa Wykonawcy) 
 
............................................................................................................................................................................. 

( adres siedziby Wykonawcy ) 
REGON:                                    NIP:    -    -   -   

                                                                                                                                                                                      
Adres email:   ..................................................................  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego co do którego na podstawie art. 4 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłączono stosowanie tej Ustawy na: 

Dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego - oznaczenie sprawy RPLD.11.03.01-10-

0027/15/6/2017 - wymienione wraz z specyfikacją w załączniku Nr 2 oferuję/my wykonanie przedmiotu 

zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym na: 

Realizację dostawy dla Części I*: 
Przedmiot zamówienia sztuk Cena 

jednostkowa 
netto 

Stawka 
podatku 
VAT 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

Laptop z oprogramowaniem biurowym  2 sztuki     

                                                           
Razem 

     

Gwarantuję/my realizację Części I* dostawy za: 
1. Cenę brutto ……………………… zł.(słownie ........................................................................................)  

2. Okres udzielanej gwarancji …………………………….. miesięcy  (należy wskazać liczbowo 

w miesiącach zgodnie z zasadami określonymi w Zapytaniu  ofertowym) 

3. Oferujemy sprzęt o parametrach szczegółowo opisanych w tabelach stanowiących załącznik Nr 2 

niniejszego formularza ofertowego - brak wypełnienia i przedłożenia wraz z formularzem oferty 
załącznika Nr 2 będzie skutkował odrzuceniem oferty. 

* wypełnić jeśli dotyczy 

Realizację dostawy dla Części II*: 
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Przedmiot zamówienia sztuk Cena 
jednostkowa 
netto 

Stawka 
podatku 
VAT 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

projektor multimedialny z osprzętem  
i montażem u Zamawiającego  

do tablicy interaktywnej  
Promethean ActivBoard 78 Touch 

1 sztuki     

                                                           
Razem 

     

Gwarantuję/my realizację Części II* dostawy za: 
4. Cenę brutto ……………………… zł.(słownie ........................................................................................)  

5. Okres udzielanej gwarancji …………………………….. miesięcy  (należy wskazać liczbowo 

w miesiącach zgodnie z zasadami określonymi w Zapytaniu  ofertowym) 

6. Oferujemy sprzęt o parametrach szczegółowo opisanych w tabelach stanowiących załącznik Nr 2 

niniejszego formularza ofertowego - brak wypełnienia i przedłożenia wraz z formularzem oferty 
załącznika Nr 2 będzie skutkował odrzuceniem oferty. 

* wypełnić jeśli dotyczy 

1. Oświadczamy, że: 
1.1. Podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie  

w związku z realizacją zamówienia. 
1.2. Zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym, a także opisem przedmiotu zamówienia  

i nie wnoszę/imy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w nich zawarte. 
1.3. Gwarantuję/my wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia, 

wyjaśnieniami oraz wprowadzonymi do opisu przedmiotu zamówienia zmianami. 
1.4. Wykonam/my przedmiot zamówienia w terminie i na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym  

i opisie przedmiotu zamówienia. 
1.5. Termin realizacji przedmiotu postępowania został określony w zapytaniu ofertowym.  

1.6. Uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

1.7. Zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru Umowy i akceptuję/my jego treść. 

1.8. Ofertę składam/y na ...........  kolejno ponumerowanych stronach. 

 

.................................., dnia .............................................. 

 

                                                                                              
………………........................................................................... 

                                              Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 



 
Projekt: „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego  
 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020  
 

 

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 

……………………………… 

    (pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ  DOSTAW  

Ja/My podpisany/i :………………………………………………………………………………………………………. 

działający w imieniu i na rzecz:........................................................................................................................... 
                                                                        (pełna nazwa Wykonawcy) 
 
............................................................................................................................................................................. 

              (adres siedziby Wykonawcy) 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE wykonałem/liśmy następujące dostawy:  

dla Części I:  

L.p. 
Podmiot, na rzecz 
którego wykonano 

dostawę  
Zakres (przedmiot) dostawy termin realizacji  

Wartość dostawy 

(kwota brutto )   

  

  

Do wykazu należy dołączyć dokumenty wystawione przez odbiorcę dostawy potwierdzające należyte 
wykonane dostaw wskazanych w wykazie, np. referencje 
dla Części II:  

L.p. 
Podmiot, na rzecz 
którego wykonano 

dostawę  
Zakres (przedmiot) dostawy termin realizacji  

Wartość dostawy 

(kwota brutto )   

  

  

Do wykazu należy dołączyć dokumenty wystawione przez odbiorcę dostawy potwierdzające należyte 
wykonane dostaw wskazanych w wykazie, np. referencje 

 

................................., dnia ............................... 

 
………………........................................................................... 

                                       Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego  

 

……………………………… 

    (pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie Wykonawcy 

Ja/My podpisany/i :………………………………………………………………………………………………………. 

działający w imieniu i na rzecz:........................................................................................................................... 
                                                                        (pełna nazwa Wykonawcy) 
 
............................................................................................................................................................................. 

           (adres siedziby Wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:  

Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

.................................., dnia ................................... 

 

………………........................................................................... 
                                       Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego 

 

……………………………… 

    (pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

Ja/My podpisany/i :………………………………………………………………………………………………………. 

działający w imieniu i na rzecz:........................................................................................................................... 
                                                                        (pełna nazwa Wykonawcy) 
 
............................................................................................................................................................................. 

           (adres siedziby Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:  

1. Oferowany sprzęt komputerowy oraz sprzętu dodatkowy - wymienione wraz z specyfikacją                       

w załączniku Nr 2: 

1.1.  pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów/dostawców z obszaru Unii 

Europejskiej  

1.2. posiada stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu*  

(lub autoryzowany serwis*) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej  

2. Serwis sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego będzie realizowany przez producenta*  

lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta* i realizowany będzie zgodnie z wymogami 

normy ISO9001  

 

 

.................................., dnia ........................................ 

  

 
 
 ………………........................................................................... 

                                        Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego 

 

……………………………… 

    (pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

Ja/My podpisany/i :………………………………………………………………………………………………………. 

działający w imieniu i na rzecz:........................................................................................................................... 
                                                                        (pełna nazwa Wykonawcy) 
 
............................................................................................................................................................................. 

           (adres siedziby Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:  

Oferowany sprzęt komputerowy oraz sprzęt dodatkowy wymieniony w załączniku Nr 2 do zapytania 

ofertowego posiadają: 

        - deklaracje zgodności, 

        - spis sieci autoryzowanych serwisów  w Polsce, 

        - instrukcje obsługi, 

        - wymagania bezpieczeństwa, 

        - karty katalogowe, itp. 

 

.................................., dnia ..................................... 

 

 

………………........................................................................... 
                                       Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Złącznik Nr 7 do zapytania ofertowego 

 

……………………………… 

    (pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Ja/My podpisany/i :………………………………………………………………………………………………………. 

działający w imieniu i na rzecz:........................................................................................................................... 
                                                                        (pełna nazwa Wykonawcy) 
 
............................................................................................................................................................................. 

           (adres siedziby Wykonawcy) 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 

komputerowego oraz sprzętu dodatkowego w ramach realizacji Projektu: „Dobra praktyka Twoją 

inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oświadczamy, że nie podlegam/y wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 roku  

z późniejszymi zmianami. 
 

 

 

 

.................................., dnia .............................................. 

 

     ............... ......………………........................................................................... 
                                        Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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                                                                           Załącznik Nr 8 do zapytania ofertowego - projekt umowy 
  
 
 

UMOWA NR  ................ 
      
 
zawarta w dniu ........................... 2017 r. pomiędzy: 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3                   
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 16, 97-300 Piotrków Trybunalski, 
reprezentowanym przez  

mgr Edytę Wiernicką  - Dyrektora Zespołu 

zwanym dalej w umowie  „Zamawiającym”, a 

……………………………………………………………………………...........................................

z siedzibą przy …………………………………………….................................................................,                                                                             

NIP ……………………………….., REGON ……………………………. 

Reprezentowanym 

przez:................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”   

o następującej treści: 
§ 1 

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego do ZSPiPO-W 
Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w związku    z realizacją projektu „Dobra praktyka Twoją inwestycją  
w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” (zwanego dalej projektem) współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.  
2. Specyfikacja i szczegółowy opis sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego będących 
przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
 

§ 2 
 

1. Odbiór wykonania umowy nastąpi protokolarnie w miejscu dostawy, tj. w ZSPiPO-W Nr 3                
w Piotrkowie Trybunalskim.                                                    .                                                                                              
2.  Termin wykonania: do 14 dni od podpisania umowy. 

 

§ 3 
 

Wynagrodzenie za dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego będących przedmiotem 
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zamówienia jest ceną ryczałtową i wynosi: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

§ 4 

1.   W razie zwłoki w wykonywaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej  
w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki niezależnie od przyczyny jej 
powstania. 
2.  W razie zwłoki w usunięciu wad Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej          
w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki niezależnie od przyczyny jej 
powstania. Karę umowną za zwłokę w usunięciu wad nalicza się w stosunku do terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego.  
3.  Kary umowne określone w ust. 1 i 2 nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych, aż do wysokości faktycznie 
poniesionej szkody. 

§5 

1. Wykonawca nie może zlecić wykonania niniejszej umowy lub części prac związanych                        
z wykonaniem niniejszej umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.                            
2.    W przypadku niepełnej, nieterminowej realizacji zadania oraz rażącego naruszenia zasad umowy,  
a także naruszenia interesów Zamawiającego lub niemożności wykonania postanowień umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.  
 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu dla Części I przedmiotu zamówienia wyszczególnionego  
w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego ....................... miesięcznego serwisu i gwarancji jakości 
wykonania przedmiotu umowy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy  
i podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo - odbiorczego. 

2. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu dla Części II przedmiotu zamówienia wyszczególnionego  
w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego ....................... miesięcznej gwarancji jakości wykonania 
przedmiotu umowy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania 
(bez uwag) protokołu zdawczo - odbiorczego. 

§ 7 

1. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy Nr……………………………………………................ 
po dostawie sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego wyszczególnionego w załączniku nr 2 
do zapytania ofertowego w ZSPiPO-W Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół 
zdawczo – odbiorczy przekazanego sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego bez uwag 
Zamawiającego. 
2.   Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 8 
Strony umowy ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
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między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
       1)  w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy zobowiązany on jest do zapłaty Zamawiającemu  

kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy brutto dla danego zadania, 
       2) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości  

umowy brutto dla danego zadania w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność. 

2.   W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego 
może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 
Cywilnym. 
3.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego. 
 

§ 9 

1.   Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo 
właściwego sądu dla Zamawiającego.  
2.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  
3.   Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 
4.    W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
5.     Integralną częścią do niniejszej umowy są : 

1) Zapytanie ofertowe do postępowania RPLD.11.03.01-10-0027/15/6/2017 
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami: 

1. Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
2. Załącznik nr 3: Wykaz dostaw, 
3. Załącznik nr 4: Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań, 
4. Załącznik nr 5: Oświadczenie, 
5. Załącznik nr 6: Oświadczenie, 
6. Załącznik nr 7: Oświadczenie.                                  
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA    
                                               


